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Informacje ogólne

PRAKTYKI
I
STAŻE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Praktyki stanowią integralną część
procesu dydaktycznego, są elementem
praktycznej nauki zawodu i mają
na
celu
zapoznanie
studenta
z
przebiegiem procesu technologicznego,
organizacją
produkcji,
systemem
zarządzania i ekonomiką.
Praktyka odbywa się w okresie
wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zaleca się odbycie praktyki po 2-gim
i
3-cim roku studiów. Praktyka
powinna być nie krótsza niż 8 tygodni.
Uzupełnieniem praktyk mogą być
wycieczki dydaktyczne do zakładów
przemysłowych.
Nowym
elementem
praktyk
studenckich są staże uruchomione
na
Wydziale Inżynierii Chemicznej
i Procesowej PW w roku 2009.
Są one częścią projektu „Program
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Planowane są praktyki i staże
w latach 2009-2014:
· 3-6
miesięczne
krajowe
stypendium 700 zł/mies.
· 3-6
miesięczne
zagraniczne
stypendium 600 € /mies.
Zaleca się, aby staże 3 i 6 miesięczne
stanowiły
integralną
część
prac
dyplomowych:
inżynierskich
i magisterskich.

Regulamin przyznawania stypendiów:

1) Stypendium mogą otrzymać studenci
zakwalifikowani do odbycia stażu lub
praktyki.

b. przy przedmiotach niezaliczonych
przyjmuje się ocenę równą „0”,
a wagę obliczoną w oparciu o punkty
ECTS przypisane do przedmiotu,

2) Studenci,
którzy
otrzymają
stypendium, wyłaniani są w oparciu
o
złożone
przez
nich
wnioski,
na
podstawie
postępowania
konkursowego – listy rankingowej.

c. stypendia
są
przyznawane
studentom spełniającym kryteria,
wg kolejności na liście rankingowej,
aż do wyczerpania przeznaczonych
środków finansowych na dany rok,

3) Wyłonienia
studentów,
którzy
otrzymają stypendium na podstawie
postępowania konkursowego – listy
rankingowej,
dokonuje
komisja
kwalifikacyjna
powołana
przez
Dziekana.
W
skład
komisji
kwalifikacyjnej
powołuje
się,
co najmniej, trzy osoby: prodziekana
d/s
studenckich,
pełnomocnika
dziekana d/s praktyk i kierownika
Zadania
oraz
przedstawiciela
Samorządu Studentów.
4) Przy tworzeniu listy rankingowej
i
wyłanianiu
studentów,
którzy
otrzymają stypendium uwzględniane
są kryteria i zasady:
a. obligatoryjne
kryterium
listy
rankingowej - średnia ważona ocen
ze studiów (wg waga punktów ECTS)

d. obligatoryjne dla praktyk i staży
zagranicznych – kryterium listy
rankingowej – wyniki z języka
obcego,
e. stypendia są wypłacane co miesiąc,
przy czym 1-sza wypłata może
być wypłacona z opóźnieniem,
f.

5)

stypendia wpłacane będą wyłącznie
na rachunek bankowy wskazany
na piśmie przez studenta.
Stypendium przyznaje się na cały
okres stażu, jeżeli staż
trwa
nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli staż
trwa
dłużej
niż
6
miesięcy
stypendium przyznaje się na okres
pierwszych 6 miesięcy stażu.

